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INTRODUÇÃO 

Este artigo trata da representação social da cura no catolicismo popular. Resume o 
esforço de uma investigação realizada num centro de peregrinação denominado Porto das 
Caixas, no Estado do Rio de Janeiro, município de Itaboraí. A partir de autores clássicos 
da sociologia e antropologia religiosas, e da pesquisa empírica, o texto chega a algumas 
conclusões importantes para a área da Antropologia da Saúde. Porém, mais do que 
confrontar a definição oficial de cura com a que se gera no seio do catolicismo popular, 
pretende-se mostrar como, numa situação concreta, os fiéis se definem, definem sua relação 
com o sagrado e assim definem também sua cosmovisão presente nas práticas religiosas 
em relação à saúde e à doença. 

MATERIAL Ε MÉTODO 

Esta pesquisa se realiza em Porto das Caixas, no santuário de Nossa Senhora da 
Conceição, onde existe a imagem de Cristo Crucificado que, segundo versões dos fiéis e 
da população local, teria vertido sangue e seria milagrosa. 

A escolha de um centro de peregrinações para estudar a concepção de cura deve-se 
à importância indubitável de entrevistar as pessoas "em situação". Ou seja, quem busca a 
cura num santuário não se imagina frente a pequenos problemas que são resolvidos 
cotidianamente na luta da vida, com esforço pessoal ou pela colaboração de amigos, 
familiares ou companheiros. Quando uma pessoa em nossa sociedade move-se pela cura 
está frente a situações que considera situações-limite, concretizadas em doenças graves, 
insegurança material e espiritual e desordens morais. A procura de saída de circunstâncias 
aflitivas soa então como recorrência a uma "tábua de salvação". 



Em seu livro, El Dosel Sagrado, Berger assinala que toda ordem sagrada é uma 
reafirmação contra o caos. Em sua ótica, o ser humano, através da religião, é levado a aceitar 
o sofrimento e até a morte, na medida em que isso possa ter um significado convincente 
para os momentos cruciais de sua vida. (Berger, 1966:44-71) 

O fenômeno religioso cumpre assim o papel de facilitar às pessoas em situação-li¬ 
mite a compreensão do inexplicável e a aceitação do antes impensável. Essas reflexões 
estão presentes também em autores como Zaluar (1973:173-194; 1980:161-189); Wolf 
(1970:131-146); e Lévi-Strauss (1970:216). 

Embora o núcleo de informantes tenha constado de 20 peregrinos presentes e em 
visita ao santuário, a pesquisa se iniciou na cidade do Rio de Janeiro. Começou com a 
abordagem de um casal que há mais de 15 anos organiza, mensalmente, romaria a Porto 
das Caixas, possuindo informações preciosas sobre a história do acontecimento e um 
arquivo privilegiado sobre milagres, bênçãos e graças ocorridas no santuário. Esse arquivo 
constitui-se num documentário escrito, fundamental quando confrontado com os depoi
mentos dos devotos. Em seguida, também no Rio de Janeiro, foi entrevistada uma peregrina 
que há muito tempo freqüenta o santuário tomando o Cristo Crucificado de Porto das Caixas 
como parceiro e repositório das dificuldades, problemas e necessidades de sua família. 

Em Porto das Caixas foram realizadas entrevistas abertas, distribuindo-se assim 
por estratos sociais: a) cinco pessoas de alto poder aquisitivo; b) seis pessoas de classe 
média e c) nove pessoas das camadas populares. Ao todo foram abordados 20 devotos, três 
no Rio de Janeiro e alguns moradores do local dos milagres, sobretudo comerciantes que 
trabalham nas imediações do santuário com venda de material religioso. 

Dentre os devotos entrevistados, destaca-se a existência de uma profissional do 
jornal O Dia, pessoa de alto padrão de vida, que, se sentindo miraculada pelo Cristo de 
Porto das Caixas de uma enfermidade considerada incurável pelos médicos, passou a 
dedicar seus serviços profissionais à divulgação da devoção. Há mais de 15 anos trabalha 
no local fazendo não só a cobertura jornalística mas atuando como verdadeira militante 
religiosa na propagação da crença ali praticada. 

Das pessoas da localidade, sobretudo dos comerciantes de objetos religiosos, as 
informações foram escassas. Preferem silenciar sobre o que ouvem a respeito do recinto 
sagrado. Alguns, porém, confirmam que "às vezes as pessoas coxas saem andando, cegas 
saem vendo, e que tudo se dá pelo poder da fé". 

Não foi possível conversar com nenhum padre que serve à igreja porque geralmente 
também se esquivam de falar sobre o tema. Na observação feita no santuário, nos pátios e 
na visita minuciosa realizada à casa dos milagres, deduz-se que esses agentes religiosos 
vão a reboque de um movimento cujo ator principal é o povo, o povo nas suas agruras não-
superadas no cotidiano rotineiro das práticas sociais. 



O CENÁRIO Ε O MITO 

"Eu sei que ali não está o santo, né? Quem é santo está lá em 
cima. Mas ali é um lugar de luz." (uma devota) 

Situado na região de Itaboraí, Estado do Rio, Porto das Caixas remonta ao século 
XVI (sesmaria doada aos jesuítas por Miguel de Moura, em 1571). A sua população vive 
da pequena agricultura, do trabalho assalariado do campo e de indústrias de cerâmica bruta. 
O lugarejo geograficamente se desenha como um semicírculo em torno da igreja de N.Sa. 
da Conceição, erigida pelos jesuítas em 1595. É no centro dessa capela, já remodelada 
várias vezes e que mantém ainda parte da arquitetura primitiva, que está a imagem de Cristo 
Crucificado, considerada milagrosa e capaz de congregar a seus pés milhares de peregrinos. 

Segundo versão dos devotos, consignada também num folheto de divulgação 
chamado "Porto das Caixas-ano 10", exatamente no dia 26 de janeiro de 1968 essa imagem 
teria vertido sangue por suas chagas, ininterruptamente, por duas horas e meia. O fenôme
no, presenciado primeiro por um garoto pobre da localidade, filho do zelador da igreja, foi 
testemunhado a seguir pelo vigário e por vários fiéis. Conforme depoimentos, exames 
laboratoriais confirmaram que o sangue saído da imagem é humano, e o auto do fato se 
acha lavrado e registrado em cartório. 

A ocorrência do fenômeno seguiram-se os milagres. Segundo os devotos, pessoas 
com doenças incuráveis e com toda uma gama de problemas recorrem ao Cristo de Porto 
das Caixas e recebem "cura ou alívio para suas aflições". 

Evidentemente, o povoado pequeno e desconhecido, a partir dos acontecimentos 
que se deram em janeiro de 1968, tornou-se o cenário privilegiado de expressões do 
catolicismo popular como Lourdes, Fátima ou Aparecida. A partir daí, milhares de devotos 
passaram a buscar, no local, os favores de Cristo Crucificado. Segundo informações, a 
cidadezinha mal comporta a caravana dos peregrinos. Mesmo durante a semana a igreja e 
o lugarejo estão repletos de fiéis. 

Neste sentido, Porto das Caixas, a não ser pela extrema pobreza do povoado e pela 
precariedade dc infra-estrutura para acolher a quantidade de pessoas que para lá acorre, não 
se diferencia dos lugares tradicionais de peregrinação: a igreja, a imagem milagrosa, a sala 
dos milagres, as lojas de objetos religiosos, o ambulatório para emergências, o precário 
refeitório para os fiéis. Fora do perímetro considerado sagrado, está um número incontro¬ 
lável de barracas, onde se vendem desde a água para ser benzida, velas, imagens, postais, 
fitas, até quadros de outros santos de devoção popular e brinquedos de crianças. 

Da multidão de peregrinos se destacam os devotos das camadas populares, muito 
embora se possa constatar a presença de pessoas de alto nível econômico e possuidoras de 
estudos de nível superior. 

A narrativa popular do fato revela imediatamente dois aspectos importantes da 
religiosidade. O primeiro diz respeito ao conceito de lugar sagrado. O segundo refere-se à 
própria estrutura do acontecimento. 

"Deus está em toda parte", afirma uma devota, "mas aqui o Cristo sangrou". O 
fenômeno ocorrido numa imagem visível, material, mostra a presença e a atuação de uma 
força sobrenatural. Para os devotos o lugar se torna então "lugar privilegiado da ação da 
graça de Deus", conforme um fiel, "ação maravilhosa dos poderes divinos", segundo outro; 



conseqüentemente, o lugar passa a ser identificado como espaço miraculoso. Se aconteceu, 
necessariamente pode acontecer outras vezes, parafraseando Mauss (1979), a crença num 
caso de milagre implica a crença de todos os casos possíveis. Ao contrário, uma negação 
pode fazer ruir todo o edifício. 

A demanda de milagres acompanha, pois, a aparição do fenômeno. As pessoas 
começam a visitar o lugar e a considerá-lo "sagrado". Legitimado o fenômeno pela fé 
popular, não só a imagem, mas a igreja e a localidade são agora espaços santos e 
miraculosos. Os objetos benzidos na igreja ou que tocam a redoma da imagem milagrosa, 
assim como os ritos religiosos realizados no local, passam a ter privilégio frente aos 
mesmos objetos, ritos e coisas benzidos em outras igrejas: "eu poderia rezar em qualquer 
lugar, porque Deus está em toda parte, mas é aqui que eu recebi a graça, e por isso, aqui é 
que tenho de cumprir a promessa" (uma devota). O tema do sagrado é uma questão central 
da análise sociológica de Durkheim, que assim a resume: 

"O que define o sagrado é o jato de ser acrescentado ao real" 
(...) Neste espaço "as energias vitais estão superexcitadas, as 
paixões mais vivas, as sensações mais fortes; existem mesmo 
algumas que só se produzem senão neste momento. O homem 
não se reconhece: sente-se como que transformado e por 
conseguinte, transforma o meio que o rodeia. Para explicar-
se as impressões muito particulares que experimenta, ele 
atribui às coisas com as quais está em relação, poderes 
excepcionais, virtudes que não possuem os objetos da expe
riência vulgar" (Durkheim, 1978:226). 

O segundo aspecto é que a explicação do fenômeno obedece à estrutura de eventos 
totalmente semelhantes, tais como as aparições de Lourdes, Fátima, Garabandal, Aparecida 
e Salete. 

a) Em primeiro lugar aparece como a necessidade de reordenação da ordem social 
considerada caótica: 

"Pensou-se na área do fenômeno, que o Rio de Janeiro é um 
lugar de perdição, então o Cristo deveria para corrigir esse 
mal que existe na nossa sociedade, essa falta de equilíbrio 
social, de correção." (um devoto). 

b) Em segundo lugar, a manifestação da divindade se faz num lugar pobre, 
desconhecido: "M. S.: o Rio de Janeiro é uma cidade de riqueza e luxo. Então Cristo 
procurou um lugar pobre, como ele sempre fez durante sua vida. Porto das Caixas é um 
lugar paupérrimo. Aquele local serviria de ambiente para o milagre" (um devoto). 

c) Por fim, o fenômeno é presenciado por uma criança muito pobre, inocente, isenta 
das maldades do mundo: 

"Quem viu o Cristo sangrar primeiro foi uma criança, o filho 
do zelador da igreja. Ele chamou o padre e outras pessoas 
foram juntando e todos viram." 



Cria-se assim um "mito", uma narrativa de origem. O mito em todas as culturas é 
cosmogônico, tendo o homem como ponto de interseção entre o estado primordial da 
realidade e sua transformação. Ele não se opõe à realidade, expressa-a através do ritual que 
constitui verdadeira repetição do evento primordial que se incorpora nos costumes, 
instituições e técnicas tradicionais da coletividade. Segundo Lévi-Strauss, o mito resolve 
os conflitos de uma dada sociedade em nível da ideologia (Lévi-Strauss, 1970:183-254). 
É de se notar que os dois informantes dos detalhes sobre a aparição de Cristo são de classe 
abastada e vivem privilegiadamente no Rio de Janeiro, enquanto o lugar e o "herói"do fato 
são pobres, desconhecidos, do interior. A negação da ordem social vigente e a anunciação 
em termos de promessa de mudança retomam o passado "como Cristo fez durante sua vida" 
e buscam um ambiente de "milagre, onde a partir de então o mal se transforma em bem, 
onde o sofrimento se transforma em paz e em felicidade" (depoimento de um informante). 

OS DEVOTOS CATÓLICOS 

"Eu alcancei. Foi minha fé. Deus que me ajudou." 

Tal afirmação formulada por uma peregrina é bastante típica das pessoas que aqui 
se denominam "devotos". Essa expressão se refere aos que atribuem poderes sobrenaturais, 
capazes de alterar a ordem natural das coisas, a lugares, objetos, pessoas, símbolos e ritos 
considerados sagrados e, portanto, realizam práticas devocionais capazes de atrair esses 
poderes para si e para seu grupo social. 

O termo "católico" tal qual se usa neste trabalho diz respeito mais a uma condição 
sociocultural-religiosa pelo qual o sujeito é introduzido nos ritos sacramentais da igreja 
católica, basicamente o batismo, e tem uma série de práticas de devoção ligadas aos santos 
da mesma instituição, entre as quais, uma prática esporádica de participação na liturgia 
oficial. Incluem-se excepcionalmente as pessoas que assiduamente freqüentam os ritos 
litúrgicos oficiais. 

No que se refere a Porto das Caixas, houve oportunidade e foi proposital a realização 
de entrevistas com pessoas de diferentes estratos sociais. Esse fato leva a constatar que não 
se trata de um fenômeno monopólico das classes populares. Em situações-limite de 
desespero frente ao sofrimento, à dor, à morte, em nossa sociedade se recorre a 
poderes sobrenaturais, em vista da precariedade dos elementos naturais disponíveis, 
e nessa situação as classes se confundem (Berger, 1967). No entanto, aproveitando 
a expressão de Bourdieu sobre os "efeitos da compreensão dupla", diferentes são 
as posições de classe frente ao fenômeno. A pretensa e aparente unidade de que se 
reveste a religião na interpretação da ordem social apenas esconde as divisões e 
lutas que existem numa ordem social onde há distinções de classes, de status e de 
poder (Bourdieu, 1974:531). 

Observa-se, neste caso, que o discurso dos devotos de alto poder aquisitivo vem 
marcado pela tentativa de encontrar explicações, significados e teorizar sobre suas situa
ções: "A gente não deve pedir um milagre, porque Deus é quem sabe o que é melhor"; 
"A gente vem antes de tudo para pedir um conforto espiritual"; "A gente vem pedir para 



mudar a nossa maneira de ver as coisas, a aceitação da vontade de Deus"; "Como 40% dos 
males são psíquicos, temos que buscar a cura desses males"; "encontrar a força da fé"; 
"pega na mão de Deus e vai"; "temos que pedir paciência" (Vários devotos de maior poder 
aquisitivo). 

Há essa procupação espiritual explícita dos devotos das camadas populares, porém, 
seu discurso aponta de forma veemente uma angústia em relação a problemas prementes: 
"eu venho aqui porque meu marido está botando muito sangue pelo nariz, o médico está 
dando muita vitamina, mas ele está quase morrendo". "O médico disse que ele tinha de 
fazer uma operação no olho, mas eu não tinha condição. Eu vim, pedi a Cristo Crucificado 
e ele está curado" (devotos de classes populares). 

O fato de as classes populares explicitarem por fatos os seus problemas parece 
confirmar a tese de Bourdieu, segundo a qual: 

"Para alguns, a resignação é a primeira lição da existência, 
enquanto para outros, ela deve ser conquistada laboriosa
mente, vencendo-se a revolta diante das formas universais do 
inevitável. "(1974:54). 

O posicionamento dos fiéis católicos frente ao fenômeno de Porto das Caixas, acima 
de tudo, revela uma concepção de vida e de mundo que reproduz, sob forma "transfigurada 
e portanto irreconhecível", as estruturas das relações socioeconômicas vigentes na socie
dade. 

Trata-se de uma visão cosmológica, onde o mundo aparece regido por um ser 
supremo que domina o bem e o mal e que controla individualmente as pessoas, premiando 
o bem e castigando o mal. O que se passa na Terra é sua vontade, cabendo aos seres humanos 
descobri-la, pois ela rege o destino de cada um. Há expressões reveladoras com referência 
ao problema das doenças e dos sofrimentos em geral: "vontade de Deus"; "provação de 
Deus", "destino de cada um", "a sociedade é que se volta contra o que é de Deus, pelas 
facilidades que dá aos homens"; "as doenças são provações de Deus para a gente se voltar 
para ele". 

Nesse sentido, as doenças e os males em geral passam inclusive a ser interpretados 
com "bençãos-meios", reordenadores do universo pessoal ou social em situação caótica. 
Na mesma linha de pensamento, a busca de milagres se pode considerar uma tentativa de 
mudar a vontade divina, o que aliás, ideologicamente, se expressa de forma ambígua. Pois, 
ao mesmo tempo que Deus é o dono e governa o mundo, o indivíduo recebe o sofrimento 
por culpa sua, porque se esquece da divindade. Para mudar a vontade divina, ele deve 
assumir seu mal, sua culpa e regenerar seu comportamento individual. 

Essa cosmovisão reforça e reafirma a ordem estabelecida, como já analisado por 
clássicos como Marx, 1972; Weber, 1971; Durkheim, 1978. Segundo o pensamento de 
Durkheim, a visão religiosa é a própria substancialização da organização social, sendo o 
culto a Deus não mais do que um culto disfarçado às sociedades de que o indivíduo depende 
(Durkheim, 1978) 

Partindo de uma concepção verticalista e hierárquica, essa concepção leva as 
pessoas a buscarem saídas individuais para situações que fogem ao controle do indivíduo. 
Em termos "profanos", o ser humano viveria à mercê de sorte e azar. Em linguagem 



religiosa, a situação se traduziria em "graças", "provação" ou "castigo" de Deus. A busca 
de soluções para situações anômicas, como explica Berger, conduz à tentativa de manipu
lação do sobrenatural para se conseguir dons e favores, como se usa fazer com os poderosos 
do mundo (Berger, 1969:68). Tentando classificar as situações descritas pelos devotos, 
diríamos que buscam milagres frente a doenças consideradas incuráveis, situações sociais 
de humilhação e desonra, busca de integração e prestígio na hierarquia social. 

Por outro lado, a procura de milagres como fonte ordenadora das situações de 
insegurança e desespero reproduzem-se da mesma forma que na sociedade onde se dão as 
atitudes de clientelismo, em termos de conseguir privilégios que a aproximação aos ricos 
ou aos politicamente poderosos dá. Assim, Deus teria seus privilegiados. "Eu tenho uma 
amiga que ela está sempre lá, tudo o que ela pede alcança". "Tem qualquer probleminha 
na minha casa, eu me mando prá Porto das Caixas". 

As falas dos devotos são, portanto, ordenadoras, porque, conforme lembra Durk
heim "é sobre a vida moral que a prática e a fé religiosas têm a função de agir" (1978:224). 
Ε esse autor acrescenta que os atos rituais "não visam exercer um tipo de coação física 
sobre forças cegas e aliás, imaginárias, mas de atingir consciências, tonificá-las, discipli
ná-las" (1978:224). Para isso, a solução encontrada ultrapassa o mundo material. 

"Nossos problemas estão se acumulando dia-a-dia, então as 
pessoas vêm aqui para fazer seus pedidos, para procurar 
através de Cristo uma paz particular, pessoal, né? Só Cristo 
mesmo pode resolver os problemas do mundo inteiro através 
de nossa fé." 

Essa é a forma como outra devota, demonstrando seu entusiasmo por Porto das 
Caixas, apresenta a solução, para o que classifica a "fuga do caminho da verdade": 

"Eu acho que as pessoas estão com fome de Deus. Ε que bom 
seria se elas se voltassem para Deus. Acho que essa vida 
moderna, a facilidade que nós encontramos de tudo o que 
queremos nos perturbam e nos afastam do verdadeiro sentido 
da vida que é você casar, ter filhos, família, você trabalhar. 
Ε Cristo nos faz voltar a isso." 

Levando-se em conta que o primeiro depoimento é de um motorista e o segundo é 
de uma senhora de classe média alta, mais uma vez se intui aqui o duplo sentido da religião 
para os grupos sociais opostos, assim como a teorização religiosa dos devotos, revelando 
basicamente sua concepção de vida, sua posição social, seus problemas concretos, muito 
embora ambos os discursos sejam portadores de uma mensagem ordenadora. O primeiro 
revela uma necessidade de mudança (embora a solução apresentada seja o Cristo), enquanto 
o segundo pede que se ordene o que parece dado eterno e imutável, porém está, no 
momento, incompreensível e caótico. 

Além de aspectos da cosmovisão no catolicismo popular, o contato com Porto das 
Caixas levanta o problema da relação igreja oficial-devoção popular. Segundo Durkheim, 
"as superstições populares estão misturadas aos dogmas mais refinados." (Durkheim, 1973: 
509). Também Bourdieu (1974:67), analisando a política das grandes religiões com as 



manifestações religiosas populares, não-eruditas, diz que a religião dominante acaba 
ritualizando as práticas religiosas e canonizando as crenças populares. 

Pela observação e depoimento dos fiéis, percebe-se que a igreja exatamente não 
canoniza essas tais práticas, ela as acolhe mantendo-se em atitude de respeito, de prudência, 
de receio, fazendo tentativas de capitalizar o fenômeno para "evangelizá-lo". Cria-se, 
portanto, com respeito a isso, certa ambigüidade na relação igreja-devoto, como se pode 
constatar a seguir. 

Antes de 1968 existia uma capela no lugarejo, a que a igreja hierárquica dava pouca 
atenção e presença apenas esporádica. Surge o fenômeno que foge à programação pastoral, 
que ali se resumia à administração dos sacramentos e conservação das devoções locais. A 
saída imediata foi a tentativa de integrar o fato, de tal forma que ele fortalecesse a ordem 
religiosa estabelecida, a atuação de uma hierarquia sacerdotal. Depois do "milagre" 
modificou-se a atuação da igreja oficial. Foram colocados missionários no local. Passou-se 
a celebrar duas missas por dia durante a semana e quatro aos sábados e domingos. Tentou-se 
divulgar uma mensagem "evangelizadora", dentro da ideologia religiosa erudita e se 
desenvolveu uma série de práticas litúrgicas e paralitúrgicas para integrar os devotos dentro 
dos cânones estabelecidos. 

No entanto, a lógica dos fiéis continuou a funcionar de forma diferente. Vão 
especificamente ao local em busca dos milagres e dos favores do Cristo Crucificado, para 
pedidos ou agradecimento. Assim, enquanto na visão da igreja oficial a missa é o rito 
central, para os devotos ela é apenas a introdução ao que verdadeiramente buscam. 
Enquanto para a igreja o ponto alto da missa é o momento da consagração, para os fiéis o 
momento chave é aquele em que o padre benze a água, as flores, os terços e quaisquer 
outros objetos, e dá a benção à família. Qualquer romeiro explica que busca chegar ao 
santuário antes da missa das 11 para receber as bênçãos. 

Na concepção dos devotos, o padre é um dos instrumentos das graças de Cristo 
milagroso; nas intenções evangelizadoras dos padres, os devotos são a sua clientela, 
potenciais consumidores ortodoxos dos bens distribuídos, das idéias veiculadas pelo 
catolicismo oficial. Enquanto para a hierarquia o culto à imagem é algo lateral e secundário, 
os fiéis se relacionam na verdade é com a imagem, embora não contestem, não questionem, 
mas aceitem e usem os ritos oficiais como dados tradicionais da fé. Nada resume melhor 
essa oposição complementar entre devoto-igreja do que a palavra de uma peregrina: 

"Lá tem uns padres muito simpáticos, celebram uma missa 
muito gostosa, mas o poder mesmo está com Cristo Crucifi
cado. " 

Na mesma linha de pensamento, os devotos como que criam seus próprios interme
diários, estabelecidos não pela hierarquia, mas pela sua prática devocional. Enquanto 
alguns poucos peregrinos afirmam que apenas têm ido uma vez para pedir, outra para 
cumprir a promessa, acrescentando que "se houver necessidade a gente volta", a práxis 
comum é de se estabelecer uma relação perene fiel-santuário. Alguns devotos passam, a 
partir de determinados fatos, a serem intermediários entre a família e o grupo social e Cristo 
milagroso. É como se esses fiéis, indo ao local freqüentemente, transmitam dons para os 
outros. O Cristo de Porto das Caixas assume então um papel doméstico, invocado em 



todas as situações difíceis. Portadores do "sagrado" e emissários do "deus-protetor", esses 
devotos cumprem uma função e assumem um papel sacerdotal, subvertendo mecanismos 
tradicionais da igreja oficial. Assim, na produção e reprodução da crença, os "devotos", 
enquanto sujeitos sociais, promovem uma aventura pelas regiões inacessíveis da mente, e 
como o mostra Mary Douglas "fazem também uma aventura além dos limites da sociedade. 
Ε ao retornarem dessas regiões inacessíveis trazem consigo um poder inacessível àqueles 
que tenham permanecido sob o controle de si mesmos e da sociedade" (1966:118). 

CURA Ε MILAGRE 

"Porque se ele ou ela não crê suficientemente é como colocar 
gelo na água quente. É pedir em vão." 

O siginificado etimológico de cura é "cuidado", de "cuidar". Este termo, derivado 
de gestos pertinentes às relações cotidianas, entra no vocabulário médico como uma das 
etapas e o resultado do sistema terapêutico, lembrando procedimentos técnicos. 
Consultando-se uma série de dicionários médicos (Polisuk e Goldfeld, 1988; Dorland's 
Illustrated: 1965(24ªed.);Blakiston: 1982 (2ª ed.); Cécil Wakeley Ed. 1953) todos repetem 
o mesmo conteúdo para o conceito de cura. 

"Retorno de um organismo a seu estado funcional normal". 
"Tratamento a que se submete o doente, seja qual for o 
resultado do mesmo." "Tratamento bem sucedido de uma 
doença." 

Apenas um dos dicionários consultados acrescenta a essas a definição de cura 
mental como sendo "o uso da sugestão ou da fé para tentar curar as doenças, principalmente 
as físicas."(Blakiston, 1982:289). 

Observa-se nas enunciações acima uma ênfase ora no resultado, ora no processo, 

e em todos os casos, uma restrição do conceito aos efeitos no corpo, da própria intervenção 

no corpo. 
Um salto qualitativo nesse nível de reflexão aparece em Goldstein (1952:272). O 

autor define cura como "reconstituição funcional satisfatória para o doente e para o médico 
na ordem anatômica", mas acrescenta que esse fenômeno é sempre acompanhado de perdas 
essenciais para o organismo e ao mesmo tempo, do reaparecimento de uma nova ordem, 
tanto no campo somático como no campo psíquico. Canguilhem acrescenta a esse pensa
mento de Goldstein a idéia de que a doença não é uma variação de estado de saúde: ela é 
uma nova dimensão da vida, pois "a vida não conhece reversibilidade: ela admite repara
ções" (1982:149, 158). 

Para os devotos de Porto das Caixas, cura tem um significado mais totalizante do 
que o da definição médica e é importante reconstituir sua abrangência através das falas. 

"Cura é assim: meu filho tem um problema de ouvido. Eu levei 
ele ao médico, corri em tudo quanto há de lugar e não obti 



cura. Então a gente parte para procurar outros recursos, pra 
procurar o milagre. A gente põe toda a fé, toda a energia ali 
e consegue. Então a gente parte pra cumprir a promessa." 

"Receber uma cura depende de muita coisa. A pessoa vai 
porque quer ficar livre de algum problema, porque a gente 
recorre por muitos motivos, de saúde, de mente, da família. 
Mas depende da fé de quem quer ser curado e daqueles que 
pedem com ela. Porque se ele ou ela não crê, pede em vão, é 
como colocar gelo na água quente." 

A partir dos devotos, depreende-se que: 
A cura aqui se refere ao fenômeno pelo qual as pessoas recuperam a saúde física e 

mental, mas também serve para denominar a recuperação da segurança, do bem-estar, da 
honra, do prestígio, de tudo aquilo que seja reordenação do caótico, do imprevisível, do 
negativo em termos religiosos-ideológicos ou pessoais, em relação a si mesmo, aos outros 
e ao mundo. 

No entanto, existe uma hierarquização classificatória, observada nos depoimentos 
entre cura, milagre, graça e benção. 

A categoria milagre se reserva para significar consecução de um bem (saúde ou 
bem material ou espiritual) considerado impossível de ser atingido pelas forças naturais ou 
pelos recursos ao alcance do devoto. Milagres serão, pois, a recuperação da saúde para 
doentes desenganados da medicina, de aleijados, de cegos. Mas se considera milagre 
também, para a família sem recursos financeiros para fazer realizar uma intervenção na 
vista de uma criança, intervenção tida como imprescindível pelos médicos, a recuperação 
por meios sobrenaturais dessa vista. Milagre também será para o devoto de classe social 
elevada a recuperação do filho drogado ou a volta ao lar da filha que desaparecera. 

O termo graça, "alcancei uma graça", é usado para explicar situações de cura, ou 
de bom êxito em que, havendo recursos naturais ao alcance do devoto, ele os usa, mas ao 
mesmo tempo invoca o santo protetor. Porque "o médico tratou, mas quem curou foi o 
Cristo, que eu gritei por ele sem parar". "Se Deus não quer, as coisas não acontecem". 

Outra categoria usual é a benção. Trata-se de um ato de prevenção contra o mal, 
contra as forças adversas. Muitas pessoas vão ao santuário apenas para pedir a benção do 
Cristo Crucificado para sua família e amigos. Diz uma das entrevistadas: 

"Vai, leva as crianças. Até é bom porque entrega elas pra 
Cristo, pede a bênção, benze elas". Muitos dos devotos dizem 
estar no santuário para fazer a consagração da família ou para 
pedir graças e bênçãos para todos. 

Com referência à classificação mencionada, ao mesmo tempo em que é possível 
detectá-la a partir dos discursos, dá para perceber a ambigüidade desses termos na 
linguagem corrente entre os devotos: milagres são chamados graças e bênçãos, assim como 
graças são classificadas hiperbolicamente como milagres. A chamada "sala dos milagres" 
está cheia de ex-votos comprovando "graças e bênçãos". 

Na verdade, nem todas as pessoas que procuram o santuário conseguem exatamente 
o que vão em busca, isto é, a cura em termos materiais e visíveis no corpo. 



"Às vezes a pessoa já pecou muito e então Deus não deixa ela 
recuperar a saúde, mas lhe dá a graça da conversão, da 
aceitação de sua vontade." (devoto). 

"Nem todos os que vêm aqui alcançam o que pedem, mas 
ninguém sai revoltado, ou perde a fé. O Cristo lhe dá a graça 
de um conforto espiritual." (devoto). 

"A gente vem, não só para pedir a cura, mas para pedir a 
força de aceitar o sofrimento." (devoto). 

Em outras palavras, a "conformidade" com a vontade suprema, "conquista" dos 
devotos através das peregrinações, se considera também cura, ou seja, modificação no 
modo de conceber o impensável para aceitar o absurdo, o inexplicável. Como bem diz 
Lévi- Strauss: 

"A cura consistiria em tornar pensável uma situação inicial
mente impensável em termos afetivos e aceitáveis para o 
espírito, as dores que o corpo se recusa a aceitar." (L. Strauss, 
1970:216). 

Ε aí não importa que o rito não corresponda à realidade objetiva: o devoto acredita 
e se recoloca num esquema unificado e ordenado. 

Indiscutivelmente, o elemento que aparece nos relatos intimamente ligado à cura é 
a fé: "na hora da necessidade é que a fé da gente aparece"."Na hora do sofrimento a gente 
tem que pedir com muita fé, com todas as nossas energias". No seu texto sobre "Eficácia 
Simbólica" Lévi-Strauss (1970) reflete o papel da fé na terapêutica indígena dizendo que 
ela se fundamenta a) na crença do feiticeiro na efetividade de suas técnicas; b) na crença 
do doente ou da vítima no poder do feiticeiro; c) na fé e na expectativa do grupo que age 
como uma espécie de campo gravitacional no interior do qual a relação entre o feiticeiro e 
a vítima ou doente se definem". 

Essas constatações de certa forma resumem o quadro da "crença e da fé" no contexto 
das relações sociais. Esse último pensamento faz pensar na idéia do mal também como 
benção, porque o sofrimento é o meio por excelência do devoto se voltar para a divindade 
e de reaviver a sua fé. Ε como se a fé viesse concomitantemente ao mal, fato que também 
foi detectado por Durkheim nas religiões primitivas (1978:227). De qualquer forma ela 
expressa um anseio de transformação da situação individual, a tal ponto que o fiel tem 
certeza da intervenção sobrenatural "de acordo com a vontade de Deus". Como refere Mary 
Douglas: "o ritual espera poder descobrir poderes e verdades que não podem ser alcançados 
através do esforço consciente."( 1966:117). 

A fé reforça o grupo dos crentes, na medida em que sua explicitação socializa as 
situações problemáticas e as intervenções miraculosas, como demonstram os depoimentos: 

"Depende da fé de quem quer ser curado e daqueles que 
pedem com ele." 

A jornalista miraculada relata o episódio de uma família da Holanda que procurou 
saber a hora de maior afluência de pessoas ao santuário e depois reuniu a comunidade 



para (lá da Holanda, onde ouviu sobre Porto das Caixas) pedir pela filha que sofria ataques 
epiléticos e tinha comportamento considerado anormal. A menina ficou curada. A família 
veio ao Brasil, diretamente ao santuário, para manifestar a gratidão pela recuperação da 
filha. Remetendo ainda a Mary Douglas, este fato lembra que a energia para comandar 
poderes especiais de cura vem àqueles que conseguem abandonar o controle racional por 
algum tempo (1966:118). 

A presença coletiva dos devotos no centro de peregrinações e o testemunho das 
graças recebidas na sala dos milagres reforçam a fé dos crentes e reafirmam suas crenças 
e práticas. Apesar das situações de sofrimento e desespero serem apresentadas no plano 
individual, segundo Mauss (1979, 119), "o indivíduo não faz mais do que atribuir a seus 
sentimentos pessoais uma linguagem que não criou". No milagre, a fé coletiva precede a 
experiência pessoal. 

De acordo com Durkheim (1978:228), "uma filosofia pode elaborar-se no silêncio 
da meditação interior, mas não uma fé. Pois uma fé é, antes de tudo, calor, vida, entusiasmo, 
exaltação de toda a atividade mental, transporte do indivíduo acima de si mesmo. As 
crenças são ativas apenas quando compartilhadas". 

PRÁTICAS RELIGIOSAS 

"E então eu fiz uma promessa de dar o corpozinho dela em 
cera." 

"Meu marido prometeu vir sete semanas seguidas. " 

"Eu levo a água e tomo, todos tomam pra qualquer dificulda
de." 

O fenômeno da cura vem habitualmente na concepção dos devotos, como conse
qüência de um pedido de fé, e vinculado a uma promessa que constituiria o centro das 
práticas religiosas dos devotos do Cristo de Porto das Caixas. Ε como se a fé fosse o 
elemento espiritual da cura e a promessa o seu elemento material. O devoto pode ou não 
estar pessoalmente na hora dos pedidos, mas, em geral, todos voltam ao santuário para 
agradecer pelos dons recebidos. 

Poder-se-ia deduzir que as promessas são a formalização de uma relação de troca 
entre o crente e o seu orago, porque "eu dou em virtude de ter recebido", colaborando com 
essa concepção o termo comumente usado de "pagar a promessa". No entanto, uma análise 
mais profunda demonstra que é quase uma exceção o comportamento de só se ir ao 
santuário pelo milagre e para cumprir a promessa. 

O mais habitual é que, a partir das graças recebidas do Cristo miraculoso, inicia-se 
uma relação muito particular, contínua de fidelidade, incluindo consagração pessoal da 
família, assim como visitas freqüentes ao local, reorientando-se a vida religiosa do 
peregrino para essa devoção particular. Expressões como "em tudo eu recorro a Jesus de 
Porto das Caixas"; "viemos para consagrar a família, pedir bençãos" são comuns nos 
diferentes depoimentos. Há inclusive, entre os devotos entrevistados, um caso extremo da 



devota miraculada que passa a dedicar sua vida profissional de jornalista à divulgação da 
devoção e dos fatos extraordinários que ocorrem no local. 

Ligadas às promessas há uma série de outras práticas exercidas pelos fiéis. 
Destaca-se a romaria, que consiste em se deslocar para visitar o santuário, mas em espírito 
de penitência. Os devotos fazem questão de distinguir, "não é uma festa", "não é uma 
excursão". 

Outro rito que chama atenção pela importância que lhe dão os fiéis é a água benzida 
no local miraculoso. Nenhum devoto sai de Porto das Caixas sem carregar sua garrafa de 
água que considera "milagrosa", "benta", assim como outros objetos (terços, flores, velas) 
no fim da missa. Tais objetos passam a ser considerados sagrados e portadores dos mesmos 
poderes miraculosos (talvez em menor escala) que a imagem de Cristo Crucificado. 

Essa reflexão sobre as práticas pode ser remontada ao papel do ritual na cura 
religiosa. Marcel Mauss (1979) lembra que se deve reconhecer a possibilidade de uma 
intervenção mágica (religiosa) sempre presente na mente dos crentes e que é humano e 
natural esperar por benefícios materiais da representação de símbolos cósmicos. O ritual 
fornece um enfoque, um método de lembrança e um controle da experiência, ajuda a 
selecionar experiências para concentração da atenção, a expressar, a provocar a recriação. 

É claro que se espera dos rituais de cura que eles afastem a morte, mas não é apenas 
a eficácia instrumental que deve ser extraída da ação simbólica. O outro tipo de eficácia é 
alcançado na ação em si, nas asserções que ela faz e na experiência que leva sua marca. Ou 
o milagre é pura ilusão ou não é. Ε se não é, então os símbolos têm poder de operar 
mudanças que ocorrem em dois níveis: o da psicologia individual e o da vida social. Os 
símbolos atuam em nível psicossomático para o doente e interfere nas atividades e relações 
do grupo de crentes, reordenando-as: esta é a lição que se retira desta pesquisa e é o que 
tem sido analisado por Mauss (1979) e Mary Douglas (1966). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esforço para entender a busca da cura dentro da cosmovisão do catolicismo 
popular faz o pesquisador encontrar e reviver suas próprias situações-limite e distinguir tal 
representação de outras formas de solução de conflitos, sobretudo daquelas que revelam a 
impotência humana ante a dor, o sofrimento, a doença e a morte. O breve estudo aqui 
traçado ajuda a perceber que: 

a) a busca da cura através de meios sobrenaturais não é privilégio de nenhuma classe 
social no Brasil. Ela permeia todos os estratos de nossa sociedade, embora cada estrato 
tenha sua forma peculiar de dar significado a suas experiências e práticas; 

b) o elemento motivador para a religião dos milagres são situações de extremo 
sofrimento, desespero frente à doença e/ou à iminência da morte, assim como problemas 
de ordem moral, pessoal e social que configurem o caos; 

c) o fenômeno de cura no catolicismo popular está basicamente referido à fé. Nisso 
difere, por exemplo, de outras crenças populares brasileiras. Difere-se por exemplo, da 
representação da cura no candomblé, no espiritismo e no pentecostalismo, como o mostra 



a pesquisadora Mirian C. Rabelo (1992). Segundo esta autora, para os pentecostais a doença 
é resultante da ação de entidades do mal que invadem o corpo. A cura se processa pela 
expulsão pública do mal através de um ritual de luta. Para os espíritas, grande parte das 
doenças resulta da ação de espíritos obsessores e a cura se realiza através da educação 
desses espíritos menos desenvolvidos num ritual que representa essa atividade pedagógica. 
No candomblé, a doença é causada pela ação prejudicial dos seres humanos ou de entidades 
sobrenaturais. A cura se dá num ritual de alianças entre entidades e humanos para recriar 
uma dinâmica de negociação. 

Difere-se também da cura tal como representada no sistema médico oficial, que 
reduz ao corpo o espaço da intervenção e da mudança. A cura no catolicismo popular tem 
em comum com todas as terapias religiosas: a crença na eficácia "mágica"; o círculo 
gravitacional energético do grupo de crentes que partilha as mesmas expectativas; e o 
sentido de "ordenamento social" a partir da intervenção milagrosa; 

d) embora a busca da cura pela religião atribua um caráter utilitário e prático aos 
atos e comportamentos dos fiéis, esses atores sociais ultrapassam tal mentalidade quando 
criam relações de fidelidade entre o devoto e o santo, como bem o refere Durkhein: "todas 
as religiões são em certo sentido espiritualistas, pois as potências que elas colocam em jogo 
são antes de tudo espirituais e é sobre a vida moral que elas têm a função de agir." (1978: 
224); 

e) olhando esse tema a partir do campo da saúde, mais uma vez se reafirma a 
complexidade que envolve o conceito de saúde e doença, vida e morte, ultrapassando e 
perpassando a realidade biopsicossocial. Em outras palavras, embora o campo de interven
ção médica se circunscreva tecnicamente aos contornos e ao interior do corpo, o médico 
como cientista, artista ou técnico não pode desconhecer a complexidade que envolve 
qualquer problema ou situação de saúde e doença. 
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